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SPOSOBY PIELĘGNACJI MEBLI I DODATKÓW MILOO HOME 

 

Eco-rattan – opracowana dla Miloo Home odmiana techno-rattanu o podwyższonej trwałości. To 

syntetyczne włókno odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Eco-rattan zachowuje przez lata 

swój klasyczny, naturalny kolor, dzięki czemu jest niezwykle estetyczny. Eco-rattan należy czyścić 

mokrą ściereczką lub gąbką z wykorzystaniem ciepłej wody i ewentualnie mydła. Dopuszczalne jest 

czyszczenie mebli z wykorzystaniem myjki wysokociśnieniowej, z zachowaniem odległości min. 20 cm 

od czyszczonego mebla. 

 

Texteline – winyl, plecionka z poliestru powlekana PVC. Materiał mocny, nierozciągliwy, wytrzymały, 

przewiewny. Idealny do użytku zewnętrznego, bardzo łatwy do utrzymania w czystości. Texteline 

należy czyścić mokrą ściereczką lub gąbką z wykorzystaniem ciepłej wody i ewentualnie mydła. 

Dopuszczalne jest czyszczenie mebli z wykorzystaniem myjki wysokociśnieniowej, z zachowaniem 

odległości min. 20 cm od czyszczonego mebla. 

 

Drewno – specjalne wyselekcjonowane z ekologicznych upraw. Miloo Home oferuje meble z drewna 

tekowego, akacjowego czy cocda. Egzotyczne drewno idealnie znosi warunki zewnętrzne, gdyż posiada 

w sobie substancje oleiste. Jeśli  czyszczenie  drewna  samą  woda  nie  przynosi  skutku,  można  

wyczyścić  za  pomocą  rozwodnionego  środka  piorącego* (w  stosunku 2:1 -  woda/środek )  oraz  

miękkiej  szczotki  lub  pędzla.  Meble z drewna egzotycznego pod wpływem promieniowania UV może 

szarzeć. Sugeruje się więc zabezpieczenie mebla olejem do drewna tekowego lub olejem lnianym. 

Przed konserwacją należy pozbyć się wszelkich pęknięć, ubytków i brudu. Po zakończeniu sezonu warto 

przenieść meble do suchego pomieszczenia, jak na przykład garaż czy piwnica  i tam je przezimować. 

Miejsce przechowywania mebli nie powinno być ogrzewane, aby ograniczyć możliwość rozeschnięcia. 

 

Metal, aluminium – wytrzymałe materiały stosowane w większości mebli oferowanych przez Miloo 

Home, które zapewniają stabilność konstrukcji mebli. Elementy metalowe są zabezpieczone przed 

warunkami atmosferycznymi. Wszystkie są malowane proszkowo, co zapewnia im trwały,  długoletni  

i  świeży  wygląd.   Zabrudzenia  należy  usuwać  wilgotną  ściereczką.  W  przypadku głębokiego 

uszkodzenia wierzchniej farby  miejsce  należy  zabezpieczyć  za  pomocą  lakieru  zaprawowego, aby  

wilgoć  nie  miała  styczności  z  niezabezpieczonym  metalem.  Jeśli  w  miejscu  uszkodzenia  lakieru  

pojawiła  się  korozja,  przed  zabezpieczeniem  lakierem  należy  metal  dokładnie  oczyścić  z  rdzy. 

 

Poduszki – wykonane z wysokiej jakości akrylu o zwiększonej odporności na wilgoć, z zabezpieczeniem 

przed promieniami UV.  Poduszki są idealnie dopasowane do mebli, a większość z nich ma zdejmowany 

pokrowiec, co umożliwia utrzymanie ich w czystości. Materiał poduszek powinno się czyścić gąbką z 

użyciem łagodnego mydła, które nie  usuwa  fabrycznego  zabezpieczania  przed    pochłanianiem  

wilgoci.  Po czyszczeniu  poduszek  wodą  z  mydłem,  dobrze  wypłukać   i  pozwolić  całkowicie  

wyschnąć. Możliwe pranie chemiczne – wodne w temp. 30 C. Zabrania  się  prania  w  pralce  bębnowej.  
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Zaleca się zabezpieczenie poduszek przed silnym deszczem oraz w okresie jesienno-zimowym. 

Przechowywać wyłącznie po całkowitym wysuszeniu. 

 

Parasole – wykonane  z  poliestru,   który  jest  fabrycznie   zabezpieczony  przed  nadmiernym  

wchłanianiem  wody.  Materiał  jest  zaprojektowany  w  sposób  pozwalający  na bardzo  szybkie   

wyschnięcie,  zazwyczaj  w  słońcu  jest  to  kilka  minut. Parasole należy czyścić gąbką lub miękką 

szczoteczką z użyciem łagodnego mydła, które nie  usuwa  fabrycznego  zabezpieczania  przed    

pochłanianiem  wilgoci.  Po czyszczeniu    wodą  z  mydłem,  dobrze  wypłukać   i  pozwolić  całkowicie  

wyschnąć.   Materiał  przystosowany  jest  do  naturalnego  wysychania,   dlatego  zabrania się  suszenia  

materiału  przy  pomocy  suszarek  itp.  Może  to  doprowadzić  do  przegrzania  materiału  i  w 

konsekwencji  nieodwracalnego  uszkodzenia.  W  zależności  od  warunków,  w  jakich  używany  jest  

parasol,  zaleca  się   przeprowadzenie profesjonalnego   chemicznego   czyszczenia  co  2-3  lata.   

Zabrania  się prania   w  pralce. W  okresie,  gdy  parasol  jest  nieużywany  zaleca  się  zabezpieczenie  

pokrowcem. 

 

Dywany - wykonane  są z  nylonu,  który  jest  materiałem  wyjątkowo  odpornym   na  zabrudzenia   

oraz  na  zmienne  warunki  atmosferyczne. Jeżeli  dywan  ułożony  jest  na  zewnątrz  w  miejscu  

szczególnie  uczęszczanym,  zalecane  jest  czyszczenie  przynajmniej  2  razy  w  tygodniu  za  pomocą  

odkurzacza. Odkurzać  należy  na  przemian  wzdłuż  i wszerz  dywanu,  szczególnie  uważając  na  

zakończeniach,   aby  nie  zniszczyć   splotu. Przed  odkurzaniem  sprawdzić  czy  worek  odkurzacza  jest  

co najmniej  w  połowie  pusty,  co  zapewni  optymalne  czyszczenie.  Raz  na  1-3  lata w  zależności  

od  intensywności  eksploatacji  zaleca  się   poddać   dywan  profesjonalnemu  czyszczeniu. W  

przypadku  zalania dywanu jedzeniem, należy   natychmiast je  usunąć za  pomocą  łyżeczki i  ręcznika  

papierowego.  Ewentualną  plamę  można  wyczyścić  za  pomocą  wody  z  mydłem lub  łagodnego  

środka czyszczącego.  Nakładać  środek  czyszczący  zawsze  na  ścierkę  lub  gąbkę,  a  nie  na  dywan,   

dzięki  temu  plama  nie  będzie  się  rozprzestrzeniać  oraz  zapobiegniemy  uszkodzeniu  splotu  

dywanu.  W  przypadku  czyszczenia trudniejszych  plam  jak  np.  ptasie  odchody, należy  używać  

miękkiej  szczotki  z  dodatkiem  wody  z  mydłem. Nie  należy  używać  środków  opartych  na  silikonie! 


